
 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

 
 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

Vice-Presidente da Assembleia da República 

 

 

Of. n.º 09/CCCJD/2017       20-01-2017 

 

Assunto: - Relatório final da petição n.º 187/XIII (2.ª)  

 

 

Nos termos do n.º 8 do artigo 17.º da Lei n.º 43/90, de 10 de Agosto, alterada e 

republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto (Lei do Exercício do Direito de 

Petição/LDP), junto remeto a Vossa Excelência o relatório final relativo à petição n.º 187/XIII 

(2.ª), da iniciativa de José Pedro Correia Soares e outros e subscrita por 9635 cidadãos - 

Solicitam a proteção do Forte de Peniche da concessão a privados -, aprovado por 

unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP na reunião da 

Comissão de 20 de janeiro de 2017, cujo parecer é o seguinte: 

 

«a) Atendendo ao número de subscritores deve a petição ser apreciada em Plenário, nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da LDP, além da necessária publicação no Diário 

da Assembleia da República, em observância da alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º da LDP; 

 

b) Deve ser dado conhecimento da petição n.º 187/XIII (2.ª) e do presente relatório aos 

Grupos Parlamentares e ao Governo para ponderação de eventual apresentação de 

iniciativa legislativa, conforme o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º da LDP, ou para 

tomada das medidas que entenderem pertinentes; 

 

c) Deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório, nos termos 

da alínea m) do n.º 1 do artigo 19.º da LDP. 

 

Assim, solicita-se o agendamento da petição para apreciação pelo Plenário, de 

harmonia com o estabelecido no n.º 3 do artigo 24.º da LDP. 

 

 

 

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 

 

A Presidente da Comissão, 

 

 

(Edite Estrela) 

http://dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16300/0567305680.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12868
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12868
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I - Nota Prévia 

A Petição n.0 187/XIII/2.3
, subscrita por José Pedro Correia Soares, com 9635 

assinaturas, foi recebida através do sistema de petições online, deu entrada na 

Assembleia da República em 5 de outubro de 2016, tendo baixado à Comissão 

Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, para apreciação, em 4 

de novembro de 2016, por despacho da Senhora Vice-Presidente da Assembleia da 

República, Deputada Teresa Caeiro. 

Na reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e 

Desporto, de 30 de novembro de 2016, após apreciação da respetiva nota de 

admissibilidade, a Petição foi definitivamente admitida e nomeada como relatora a 

deputada signatária do presente relatório . 
I 

A 20 de dezembro de 2016, foi realizada a audição dos peticionários, tendo sido 

especificados os motivos da apresentação da petição à Assembleia da República. 

Paralelamente, relativamente ao conteúdo da petição, houve diligências com vista à 

pronúncia por parte dos Senhores Ministros das Finanças, da Cultura e da Economia. 

11 - Objeto da Petição 

Os peticionários afirmam ter tomado conhecimento pela comunicação social do 

«anúncio do Governo português da intenção de concessionar o Forte de Peniche a 

entidades privadas para fins de actividade hoteleira». 

Alegam os peticionários que «tal decisão põe em causa a preservação da memória 

histórica do que foi o regime fascista e a luta pela liberdade, bem como as funções e 
i 

características que um monumento como o conjunto edificado do Forte de Peniche 

deve ter>>. Por isso, entendem aqueles que a Assembleia da República «Se deve 

pronunciar contra esta intenção do governo, recomendando a defesa do Forte de 
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Peniche como património nacional, símbolo da repressão fascista e da luta pela 

liberdade» . 

Concluem os peticionários que, «surpreendidos com as recentes notícias sobre a 

concessão do Forte de Peniche, empenhados na defesa da necessária preservação 

da me.mória e resistência ao fascismo e pelo respeito de milhares de portugueses que 

deram o melhor das suas vidas para que o povo português pudesse viver em 

liberdade, apelam ao Governo para que o Forte de Peniche permaneça património 

nacional, símbolo da repressão fascista e da luta pela liberdade». 

111 -Análise da Petição 

A Nota de Admissibilidade da petição refere, a propósito da análise da mesma, o 

seguinte: 

« 1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se 

identificados os subscritores, estando também presentes os demais requisitos formais 

e de tramitação estabelecidos no artigo 9. 0 da Lei de Exercício do Direito de 

Petição/LOP, Lei n. o 43190, de 1 O de agosto, alterada e republicada pela Lei n. o 

4512007, de 24 de agosto. 

2. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, foi localizado sobre esta 

matéria o projeto de resolução n. o 542/X/11 (2. a) - Preservação da memória e história do 

Forte de Peniche -, apresentado pelo Grupo Parlamentar do BE, em que se solicita ao 

Governo que retire o Forte de Peniche da lista de monumentos nacionais a 

concessionar no âmbito do Programa «Revive», iniciativa conjunta dos Ministérios da 

Economia, da Cultura e das Finanças e que abre o património ao investimento privado 

para desenvolvimento de projetos turísticos, e que anule qualquer procedimento em 

curso de concessão e instalação de uma unidade hoteleira. 

3. Convém sublinhar que na audição que teve lugar no dia 1 O de novembro de 2016, 

no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado para 2017, o Senhor Ministro da 

Cultura afirmou que o Forte de Peniche já não será entregue à exploração privada, 

tendo afirmado nessa ocasião que o monumento que serviu de prisão do Estado Novo 

já não fazia parte do lote de 30 edifícios do Programa «Revive», que prevê a 
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concessão de dezenas de monumentos históricos degradados por períodos de 30 a 50 

anos. Também disse que o .que for feito no Forte de Peniche tem de respeitar, 

perpetuar, valorizar a memória da luta pela democracia, estando de parte qualquer 

projeto que possa destruir o valor da memória de um edifício que foi uma prisão do 

. Estado Novo e para onde eram encaminhados os opositores ao regime de Salazar. 

4. Dado que a petição cumpre os requisitos formais estabelecidos, entende-se que 

não se verificam razões para o seu indeferimento liminar- nos termos do artigo 12. o da· 

Lei de Exercício do Direito de Petição -, pelo que se propõe a admissão da petição. 

5. Entende-se também que a matéria petícionada pode inserir-se nas funções de 

fiscalização dos atos do Governo e da Administração por parte da Assembleia da 

República». 

Atento o objeto da petição, parece relevante fazer nesta sede um enquadramento da 

questão colocada. 

A respeito da Fortaleza de Peniche, mandada edificar em 1557, pelo Rei D. João 11( a 

primeira edificação que se lhe conhece é o baluarte Redondo, referido, em 1641, 

numa carta de João da Serra de Morais, cavaleiro da Ordem de Cristo e Escrivão da 

Mesa Grande da Alfândega de Sua Majestade, ao Rei D. João IV1 . 

As obras de construção da Fortaleza, de planta estrelada irregular, delimitada por uma 

cortina de muralhas com baluartes poligonais e uma segunda linha defensiva, 

terminaram em 1645, no período da Restauração, como consta da inscrição existente 

na porta principal: «Esta fortaleza foi começada pelo invencível conde Luís, duas 

vezes vice•rei da Índia, por ordem do sereníssimo rei O. João 111 e, interrompida 

durante XII lustros pela tirania de Gaste/a, foi concluída, imponente e temível, pelo 

conde Jerónimo, seu descendente, sob o augustíssimo O. João IV, libertador do 

Reino. Confia-o esta lápide à posteridade. Ano do Senhor de 1645»2 . 

Considerada por D. João IV como a principal chave de defesa do reino pela parte do 

mar, a Fortaleza de Peniche viu o seu espaço utilizado de forma diversa de acordo 

com as necessidades que se revelaram ao longo dos tempos. 

· 1 Mariano Calado, Fortificações da Região de Peniche, 2000, Pág. 107 
2 idem, ibidem, pág. 163. 
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A Fortaleza de Peniche foi praça militar de importância estratégica até 1897, onde 

encontravam-se estabelecidos permanentemente uma guarnição de artilheiros e um 

destacamento de infantaria. A guerra civil, que pôs absolutistas e liberais, entre 1828 e 

1834, foi ocupada por ambos os lados com finalidade de instalar cárceres militares. 

No início do séc. XX, a Fortaleza foi utilizada para receber refugiados boers vindos da 

África do Sul e palco de residência de prisioneiros alemães e austríacos durante a 

Primeira Guerra Mundial , tendo posteriormente perdido a função militar. 

Em 1934, é instalado na Fortaleza o Depósito de Presos de Peniche, destinado a 

presos de delito comum e de opositores ao regime ditatorial do Estado Novo. Entre 

1953 e 1961 são realizadas obras de modernização do espaço, seguindo o modelo 

americano de prisão de alta segurança, nascendo assim a Cadeia do Forte de 

Peniche. 

Na sequência da revolução de 25 de abril de 197 4 e passados dois dias os presos 

políticos do Estado Novo são libertados. 

A Fortaleza de Péniche é, ainda, utilizada como residência, entre 1977 e 1982 por 

famílias regressadas das antigas colónicas portuguesas em África. 

Além do intrínseco laço que a liga à defesa da costa portuguesa, o espaço também 

alberga o Museu Municipal de Peniche, desde 18 de maio de 1984, o Estúdio 

Municipal de Dança e o Atelier Local de Artes - ALA, funcionando desse modo como 

promotor da educação e da fruição cultural. 

Em 12 de julho de 2002, foi assinado um protocolo entre o Município de Peniche, a 

Direção-Geral do Património e a ENATUR, visando instalar uma pousada naquele 

local, tendo sido assinado, em 25 de setembro de 2008, um aditamento ao contrato de 

cessão de exploração entre o Turismo de Portugal e a ENATUR com a mesma 

finalidade. A Fortaleza com uma área interior, sem contar com o fosso, é superior a 

20.000 m2
, estando projetado que a ocupação enquanto pousada correspondesse a 

aproximadamente «30% deste espaço»3. 

3 Cfr. Estudo Preliminar «Uma Pousada na Fortaleza», disponível em http://www.cm
peniche.pV uploads/convencao%20V/PousadaFortaleza VConvencao.pdf. 
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A Fortaleza de Peniche é Monumento Nacional desde março de 1938, através do 

Decreto n.0 28536/1938, de 22 de março4. 

IV -Iniciativas pendentes 

De acordo com a pesquisa efetuada à base de dados do processo legislativo e 

atividade parlamentar (PLC), verificou-se que, neste momento, encontram-se 

pendentes três iniciativas legislativas ou petições versando sobre a presente matéria, 

a saber: 

• Projeto de Resolução n.0 542/XIII/2.8 (BE)- Preservação da memória e história 

do Forte de Peniche; 

• Projeto de Resolução n.0 590/XIII/2.8 (PSD) - Recomenda ao Governo que 

desenvolva todos os esforços tendo em vista a recuperação e valorização da 

Fortaleza de Peniche; 

• Petição n.0 234/XIII/2.8
- Solicitam a concessão parcial do Forte de Peniche, no 

âmbito do Programa REVIVE (aguarda admissibilidade). 

V - Diligências efetuadas pela Comissão 

a) Pedidos de informação 

Ao abrigo das disposições conjugadas do n.0 4 e 5 do artigo 20.0 e do artigo 23. 0
, 

ambos da Lei de Exercício do Direito de Petição (doravante LDP), foi solicitado aos 

Senhores Ministros das Finanças, da Cultura e da Economia que, querendo, 

tomassem posição sobre a matéria constante da petição. 

Na sequência do pedido de informação dirigido pela Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto, responderam os Senhores Ministros da 

Economia, da Cultura e das Finanças, cujas posições podem ser encontradas no 

processo da petição. 

4 Disponível para consulta em https://dre.pt/application/dir/pdf1 s/1938/03/06600/05860587.pdf. 
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A propósito destes pedidos e respetivas respostas, o Senhor Ministro da Economia 

informou que a petição «perdeu o efeito útil com o anúncio por parte do Sr. Ministro da 

Cultura, na audição parlamentar de 1 O de Novembro, no sentido de que a Fortaleza de 

Peniche já não faz parte do lote de 30 edifícios do programa REVIVE. À data foi ainda 

afirmado pelo Senhor Ministro da Cultura que o que for feito na Fortaleza de Peniche 

tem de respeitar, perpetuar e valorizar a memória da luta pela democracia» . 

Já o Senhor Ministro da Cultura, mantendo o já indicado pelo Senhor Ministro da 

Economia, refere ainda que está «de parte qualquer projeto que possa destruir o valor 

da memória de um edifício que foi uma prisão do Estado Novo e para onde eram 

encaminhados os opositores do regime de Salazar>>. Nesse contexto, o Senhor 

Ministro da Cultura afirma que «importa avaliar em consenso com todos os potenciais 

interessados, quais os usos possíveis da fortaleza». Por outro lado, o Senhor Ministro 

esclarece que «estão a ser tomadas as necessárias diligências para encontrar uma 

solução que garanta a recuperação patrimonial do monumento e lhe possa dar uma 

função consentânea com a sua história, incluindo a sua história recente» , pelo que 

considera que «O anúncio por parte do Senhor Ministro da Cultura [. . .] vai de encontro 

às pretensões dos peticionários». 

O Senhor Ministro das Finanças corroborou as afirmações já prestadas pelo Senhor 

Ministro da Cultura, acerca da exclusão da Fortaleza de Peniche do programa 

REVIVE. 

b} Audição dos peticionãrios 

Procedeu-se à audição dos peticionários, José Pedro Correia Soares (1 .0 Subscritor), 

Marília Pereira Morais Villaverde Cabral, Mário José Araújo e Manuel Maria Candeias, 

no dia 20 de dezembro de 2016, no início da reunião n.0 73 da Comissão de Cultura. 

Comunicação. Juventude e Desporto. 

Na audição anteriormente mencionada estiveram presentes, a Presidente da 

Comissão, Deputada Edite Estrela (PS) e os Deputados António Cardoso (PS), Carla 

Sousa (PS), Cristóvão Simão Ribeiro (PSD), Diana Ferreira (PCP), Edite Estrela (PS), 

Firmino Pereira (PSD), Gabriela Canavilhas (PS), João Azevedo Castro (PS), João 

Torres (PS), Joel Sá (PSD), Jorge Campos (BE), José Carlos Barros (PSD), Luís 

Monteiro (BE), Norberto Patinho (PS), Pedro do ó Ramos (PSD), Pedro Pimpão 
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(PSD), Sara Madruga da Costa (PSD), Susana Lamas (PSD) e Teresa Caeiro (CDS

PP). 

A audição dos peticionários foi transposta para a ata, elaborada pelos serviços da 

Comissão, onde consta o seguinte: 

«Dando início à" audição, a Senhora Presidente da Comissão, Deputada Edite Estrela, 

deu as boas-vindas aos representantes dos peticionários, José Pedro Correia Soares, 

Marília Pereira Morais Villaverde Cabral, Mário José Araújo e Manuel Maria Candeias, 

explicou a metodologia dos trabalhos e a grelha de tempos a utilizar, dando de 

seguida a palavra ao Senhor José Pedro Soares para fazer a sua intervenção inicial. 

José Pedro Soares começou por dizer que em setembro teve conhecimento que o 

Governo queria integrar o Forte de Peniche num conjunto de imóveis a concessionar 

ao. abrigo do Programa REVIVE. Como ex-preso político, disse que se sentiu 

indignado e foi por essa razão que decidiu recolher assinaturas para apresentar a 

referida petição à Assembleia da República. 

Lembrou a este propósito que o Forte de Peniche tem uma grande carga histórica e 

um forte significado como cadeia de alta segurança que foi. Foi fortaleza principal da . 

defesa da costa portuguesa, onde estiveram presos liberais, miguelistas, prisioneiros 

da 1.• Guerra Mundial, etc. De 1932 a 1974 foram aí encarcerados inúmeros presos 

(cuja lista com o nome dos presos entregou à Senhora Presidente da Comissão) e 

durante 40 anos milhares de pessoas viveram ali, em condições inacreditáveis ·e 

tenebrosas a cumprir as suas penas. 

Referiu também que entretanto foram dados passos positivos e que receberam uma 

carta do Senhor Ministro da Cultura dando conta de que o Forte de Peniche tinha sido 

retirado do Programa REVIVE e que iria ser elaborado um caderno de encargos para 

se proceder à reabilitação do edifício e estudar as soluções que melhor garantam a 

preservação da sua memória histórica. 

Os peticionários consideram que concessionar aquele espaço é deitar parte do nosso 

património fora e que a destruição dos Blocos A e B descarateriza o edifício. Nesse 

sentido, defendem que esses blocos podem e devem ser recuperados porque o 

Estado deve defender e preservar aquele edifício como um tàdo. Como o Forte de 

Peniche está extremamente degradado, os subscritores da petição solicitam à 
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Assembleia da República que tome as medidas nece;;sárias à preservação da sua 

memória e que se envolva em todo este processo historiadores, resistentes e as 

dfversas associações pará que possa ser encontrada uma solução que seja do agrado 

de todos, que preserve a memória daquele espaço e para que as futuras gerações 

possam tomar conhecimento do que custou a liberdade, 

No final da sua intervenção adiantou que os peticionários também defendem que o 

património local deve ser integrado naquele espaço e construído um verdadeiro museu 

da resistência. 

O Senhor Deputado Pedro Pimpão (PSD) salientou que, compreendendo 

perfeitamente as preocupações legítimas dos subscritores da petição, para o Grupo 

Parlamentar do PSD a inclusão do Forte de Peniche no âmbito do REVIVE e a decisão 

tomada a posteriori de o retirar desse Programa tiveram os seus impactos. 

A primeira decisão de o incluir no REVIVE foi mais pacífica e envolveu toda a 

comunidade local de Peniche, na medida em que é reconhecido por todos a 

importância daquele espaço, que de facto tem um impacto histórico, cultural e político 

muito forte e uma extraordinária beleza estética mística. 

Em relação à segunda decisão, a de retirar o Forte de Peniche do Programa REVIVE, 

frisou que, apesar de todos serem a favor da preservação da memória daquele espaço 

e de ninguém duvidar do papel que teve na história de Portugal, não nos podemos 

esquecer do estado acentuado de degradação a que chegou, que há risco eminente 

de as suas muralhas ruírem. Se nada se fizer nos próximos tempos, disse que 

seremos todos responsáveis e julgados pela nossa inércia, o que seria uma verdadeira 

tragédia. 

Quanto aos aspetos pragmáticos de toda esta questão, adiantou que nunca esteve em 

causa a concessão de todo o Forte, mas tão só de 6000 m2, sendo que o espaço 

restante ficaria sob a alçada direta e exclusiva do Estado português,. que tem 

obrigatoriamente de investir na recuperação daquele espaço. No fundo, o que estava 

em causa era uma concessão parcial para fins turísticos a fim de ajudar a dinamizar 

economicamente a região e reunir um conjunto de receitas a investir na recuperação 

do património. 
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Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSD defende que deve haver uma concessão 

·parcial do Forte de Peniche para fins turísticos, mas que tal projeto deve ser· 

contabilizado necessária e obrigatoriamente com a pre,servação da memória histórica 

que o edifício encerra, tendo sido essa, de resto, a posição defendida pela autarquia· 

de Peniche. 

A Senhora Deputada Gabriela Canavi/has (PS) manifestou a sua concordância com a 

posição do Grupo Parlamentar do PSD. O Forte de Peniche, além de ser um 

testemunho de uma memória imaterial de um período de 40 anos que serviu como 

prisão política, é também um património com 500 anos ao serviço da história de · 

Portugal
1 

registando-se aqui uma conjugação de dois fatores que o tornam 

diferenciado e com uma marca patrimonial e histórica indiscutível. 

Para o Grupo Parlamentar do PS a melhor forma de preservar o património é dar,lhe 

uso e pô-lo ao serviço da comunidade. De resto, a posição da Câmara Municipal cje 

Peniche sobre esta matéria é elucidativa, sendo altamente favorável a uma 

intervenção naquele espaço no. sentido de lhe dar uso e de o transformar num sítio 

nobre para preservar a memória histórica do' edifício. 

Por fim, perguntou aos peticionários se a decisão do Governo de retirar o Forte de 

Peniche do Programa REVJVE para que a memória daquele espaço possa ser 

valorizada e perpetuada não esvaziava o propósito da petição em análise. Estando já 

a ser feito pelo Governo e Câmara Municipal de Peniche um cronograma da 

intervenção que vai ser feita, indo-se atuar de imediato no reforço de toda a parte 

exterior de consolidação da muralha para atacar de imediato o seu estado de 

degradação, isso não representa já uma garantia do interesse do Governo de urna 

intervenção de salvaguarda, perguntou. 

O Senhor Deputado Jorge Campos (BE) começou por vincar que para o Grupo 

Parlamentar do BE há que preservar a memória daquele espaço, algo de fundamental 

para pensar o presente . e projetar o futuro e ter urna consciência muito viva daquilo 

que foi o nosso passado. 

Registou que foi com muito agrado que o Grupo Parlamentar do BE viu o Ministério da 

Cultura retirar o Forte do Programa REVIVE. Sendo que a recuperação de todo aquele 

. património requer verbas bastante avultadas, que o Estado manifestamente não tem, o 
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BE aceita a existência de parcerias a implementar para dar ao edifício outro tipo de 

utilizações sem desvirtuar a sua memória. 

Concluiu afirmando que o nosso património tem de ser valorizado e que tem de existir 

um amplo consenso para preservar a sua memória e para permitir que o edifício esteja 

sempre disponível. 

A Senhora Deputada Teresa Caeiro (CDS-PP) perguntou como é que para os 

peticionários é possível compatibilizar a preservação do edificado, que é 

historicamente relevante, com a salvaguarda da sua memória histórica, sendo que 

nem sempre essa linha que divide a preservação do edificado e a salvaguarda da 

memória histórica é absolutamente indivisível. 

A Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) sublinhou que para o Grupo Parlamentar 

do PCP a inclusão do Forte no Programa REVIVE é algo de inaceitável e um ataque 

àqui/o que é a memória histórica de um povo que não pode ser apagada, não se 

podendo também esquecer aquilo que milhares de resistentes antifascistas sofreram 

na fortaleza de Peniche, que muitos pagaram com a sua própria vida. 

Adiantou igualmente que os edifícios com características históricas e envolvendo um 

valor simbólico e cultural não podem ser alienados ou descaracterizados para servir 

interesses privados, numa lógica de mercantilização como a que preside ao Programa 

REV/VE, em detrimento daquilo que deve ser a fruição pública dos espaços. 

Nesse sentido, concluiu, o importante é discutir a valorização daquele espaço 

enquanto testemunho da função prisional que teve durante o regime fascista. 

José Pedro Correia Soares respondeu no fim às questões colocadas, tendo adiantado, 

designadamente, que a Câmara Municipal de Peniche não tem Verbas para fazer a 

recuperação necessári[) e que aquele espaço deve ser um paio atrativo, agradável, de 

Jazer, devendo avançar-se para a construção do museu da resistência.». 
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V- Opinião da Relatora 

Sendo a opinião do relator de «emissão facultativa», e nesta sede, não tomando 

posição acerca da petição em apreço, entende, ainda assim, reiterar a posição já 

manifestada pelo governo e pela bancada parlamentar que representa, de que o Forte 

de Peniche, ·com toda a carga histórica e simbólica que representa para o País, quer 

como baluarte de defesa da costa portuguesa, quer como memória da repressão da 

ditadura salazarista, terá necessariamente que merecer um tratamento diferenciado 

em relação a outros monumentos nacionais no processo de intervenção, restauro e 

inserção na comunidade. Remete outras considerações para a discussão em plenário. 

VI - Conclusões e Parecer 

Face ao exposto, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto emite 

o seguinte parecer: 

a) Atendendo ao número de subscritores deve a petição ser apreciada em Plenário, 

nos termos da alínea a) do n.0 1 do artigo 24.0 da LDP, além da necessária publicação 

no Diário da Assembleia da República, em observância da alínea a) do n'.o 1 do artigo 

21. 0 da LDP; 

b) Deve ser dado conhecimento da Petição n. 0 187/XIII/2." e do presente relatório aos 

Grupos Parlamentares e ao Governo para ponderação de eventual apresentação de 

iniciativa legislativa, conforme o disposto na alínea c) do n.0 1 do artigo 19.0 da LDP, 

ou para tomada das medidas que entenderem pertinentes; 

c) Deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório, nos 

termos da alínea m) do n.0 1 do artigo 19.0 da LDP. 
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Palácio de S. Bento, 19 de janeiro de 2017. 

A Deputada Relatora, A Presidente da Comissão, 

(Gabriela Canavilhas) (Edite Estrela) 
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